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Nyt fra præsidenten

Team Vespa Øst ”Headhunted”
af Nordisk Film

Lørdag den 28. februar 2009 var kold og regnfuld. Men det afholdt ikke repræsentanter fra 5
Vespa klubber at sætte hinanden stævne ved
årets generalforsamling i Vespa Klub Danmark,
som blev afholdt i lokaler hos SMC Biler, Esbjerg.
Jeg forklarede i min beretning, at Vespa Journalen
var inde i en rimelig udvikling. Men der kan altid
kunne komme flere indlæg til bladet, ligesom at
medlemmerne gerne må tegne annoncer i bladet. Priserne for disse kan
fås ved at kontakte Flemming Iversen.Samtidig blev gjort opmærksom
på, at Vespa Klub Silkeborg holder et stort træf den 12. – 14. juni 2009.
Endvidere har Vespa-Club Lüneburg inviteret til 50 års jubilæumsfest
den 7. – 9. august 2009. Lüneburg ligger ca. 220 km syd for Padborg.
Flere klubber har vist interesse i, at deltage i dette træf. Hvis du ikke har
modtaget en kopi af referatet fra generalforsamling, kan du kontakte din
lokale formand. Bestyrelsen for Vespa klub Danmark er frem til år 2010
sammensat således: Peer Tanggaard, Vespa Klub Vestjylland, genvalgt
for 1 år som Præsident.

Til ”Headhunter” filmoptagelserne i det indre København.
I begyndelsen af december 2008 fik formand Hans P. Sindberg en henvendelse fra Peer
Tanggaard, Vespa Klub Danmark, den gik på at finde tre Team Vespa medlemmer, der ville
stille op som statister ved en del af filmoptagelserne til den kommende ”Headhunter”
film i det indre København med deres Vespa, nærmere betegnet i Store Kongensgade
ved Marmorkirken den 8. januar. Hans fik mailet budskabet videre til potentielle statist
emner, og efter nogen tid havde tre Team Vespa medlemmer meldt sig, og var godkendt
af Statist koordinator Anita til denne lidt specielle opgave. De tre ”film musketerer” var
Hans, Jan og Ove.
Hvordan mon vejret bliver på en vinterdag i januar, desideret uden for køresæsonen, det
blev der naturligvis spekuleret over, og termotøjet blev fundet frem, så de værste ”kuldegysninger” kunne holdes på afstand, og alle deltagerne havde yderligere sat biltransport
på, for en del af, eller hele strækningen ind til filmoptagelserne i Store Kongensgade, så
vi ikke ville møde op som fuldstændig ”dybfrosne statister” .

Carlo Ernstsen, Vespa Klub Vestjylland, valgt som Vicepræsident.
Flemming Iversen, Team Vespa Øst, genvalgt som Kasserer.
Ole Haag, Team Vespa Øst, genvalgt som Revisor

På dagen, den 8. januar, blev vejret dog nogenlunde tåleligt, godt nok med adskillige
graders frost tidligt på dagen, og hen mod middag kun op i nærheden af frysepunktet,

En kølig dag, men med thermotøj gik det fint

Kig på hjemmesiderne for lokalklubberne i Vespa Klub Danmark. Klubbernes aktivitetskalender er allerede ved at være fyldt op F.eks. har
Vespa Klub Århus allerede i foråret arrangeret ”skrueaftener ”og ture for
klubbens medlemmer. Mange klubber har allerede arrangeret klubture i
deres lokalområder. Rigtig flot.
Jeg får ofte henvendelser fra folk, som har købt en Vespa i udlandet
eller anskaffet sig en Vespa uden papir. Det volder altid folk problemer
at få den godkendt/synet/indregistreret. Efter bedste evne vejleder jeg
folk, men anbefaler altid, at de melder sig ind i en klub i nærheden af
deres bopæl. Her er jeg sikker på, at der altid er hjælp og gode råd at
hente. Når dette læses, har de fleste nok allerede været ud og lufte
Vespaen. Kør forsigtigt. I ønskes alle en god og uheldsfri sæson.
- Peer Tanggaard Præsident
Udgivelsesdatoer for 2009:
D. 1. februar, maj, august og november
Deadline:
1 måned før udgivelse
Redaktion: Annoncer, billeder og artikler indleveres til lokalredaktøren.
Forside:
Bogforum 2008 (læs mere på side 12)
Print:
Grafisk Indtryk, Silkeborg tlf. 8682 0949
info@grafiskindtryk.dk
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men termotøjet virkede fint og holdt filmdeltagerne frostfrie i den kølige ”morgen-og
formiddagsluft” . Mødetidspunktet var sat til klokken 9, og mødested var Hindegade
ved Filmbussen. Hindegade er en lille sidegade til Store Kongensgade tæt ved stedet,
hvor optagelserne skulle finde sted, alle Vespa Statister var på plads i god tid, og ved
9-tiden kom Statist koordinator Anita over til ”Team Vespa afdelingen”, der havde slået sig
ned på fortovet overfor Filmbussen i Hindegade, vi blev budt velkommen og fik en kort
instruktion i hvor og hvordan vi skulle agere med vore Vespaer, når Lars Mikkelsen fra en
port overfor Marmorkirken trådte ud på fortovet.
Vi fik Vespaerne startet og kørte os i stilling på Store Kongensgade, så vi kunne være
klar til aktion i det rette øjelblik. Opgaven gik ud på, samtidigt med, at vi ”racede” hen
ad gaden, og dannede baggrund for Lars Mikkelsen scenen, så skulle vi også levere et
vist og passende højt ”Vespascooter-lydniveau”, og derfor blev der kørt i første gear for
næ-sten fuld gas, når der var givet klar tegn til at køre. Ove havde endda givet så meget
håndtag ved en af de mange optagelser, at forhjulet lettede betragteligt fra asfalten, men
det bliver nok ikke en del af filmen, når den vises engang til efteråret. (For udenforstående,
ikke Vespa kyndige, kunne den flyvende start måske give anledning til en vis overraskelse
over styrken af Vespaens Heste). Hans havde stadig problemer med sin kobling, men med
særlig startteknik lykkedes det ham, at holde forhjulet på asfalten, når vi startede for ”fuld
gas”. Efter en 15-20 optagelser blev der ”dømt” pause, og Vespaerne og vi kunne hvile
ud et øjeblik, før vi skulle i aktion igen ved de sidste optagelser, sådan gik det desværre
ikke helt, skulle det efterfølgende vise
sig. Men i pausen fik vi en snak med
bl.a. Lars Mikkelsen, der var meget
interesseret i vore Vespaer, og Jan fik
taget et foto af Lars og sig selv som
en slags erindring og souvenir fra
begivenheden.
Lidt Teknik.
Sådan ser et “rigtigt” kamera ud. (Se
næste side). Som det ses bliver filmen
optaget på rigtig film, men der er også
monteret et lille videokamera og en
monitor, som operatøren bruger som
søger. Under optagelse “hænger”
hele dette stativ med balancevægte
på en fjederbelastet arm, som igen
er monteret på et stativ på kroppen.
Kameraet hænger således højt over
operatørens hoved i fuldstændig
balance. Det var interessant for en
teknik-interesseret!

En betjent kom forbi, og så var det slut
med optagelser for den dag.
Efter en rum tid måtte statist koordinatoren Anita meddele os, at der ikke
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Bakkens Åbning, i regn, slud og blæst,
torsdag d. 26. marts 2009

kunne blive flere optagelser den dag, trods Nordisk Films på forhånd indhentede tilladelser til filmoptagel-serne i Store Kongensgade, mødte en repræsentant for Ordensmagten
op, og standsede optagelserne grundet en mindre overskridelse af den periode, der
var indhentet tilladelse til at optage film på denne ret stærkt befærdede færdselsåre,
”Surt Show”, nu var vi lige så godt i gang. Anita spurgte os venligt, om vi kunne, og var
villige til at stille op endnu engang på en senere dato til de sidste filmoptagelser, og det
aksepterede vi, vi havde jo haft en rigtig god dag i ”rampelyset” den 8. Januar.
”Sidste ombæring” blev hen ad vejen fastsat til fredag den 23. Januar klokken 09:15,
og netop på denne dag viste vejrguderne fra morgenstunden deres barske side med
blæst og tøsne, ikke alt for muntert, men da vi ”landede” i Hindegade med Vespaerne,
var det heldigvis ændret sig til tørvejr. Vi blev hurtigt kontaktet af statistkoordinatoren,
og fik besked på straks at køre i position til optagelserne ud for Marmorkirken i Store
Kongensgade, vi var nu ”Erfarne Vespa Statistkørere” og måske var det derfor, at vi kun
nåede at ”køre baggrund” henad St. Kongensgade nogle få gange , ovenikøbet med mere
behersket hastighed og støjniveau end i den første seance, før der blev sagt ”Tak for
hjælpen, vi er færdige med optagelserne”, lidt pludseligt, nu var vi jo lige kommet i gang
igen, men sådan blev det. Og alt i alt må vi sige, at det var rigtig morsomt at være med i
optagelsen af en biograffilm og opleve intensiteten, når kameraet ruller og det store antal
filmfolk og skuespillere og statister agerer ”på scenen”. Samtidig må vi igen konstatere:
Det er ikke småting, hvad en Klassisk Vespa kan bruges til, og hvilke oplevelser den kan
give sin ejer.

Ref:Jan og Ove
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Som det kan være tilfældet på denne tid af året, var det ikke mild luft og høj himmel,
der tegnede billedet på denne tidlige forårsaften, med temperaturer på kun 2 - 3 grader
og regn og slud. Trods denne udfordring, blev det alligevel til et overraskende stort
fremmøde, idet hele 12 medlemmer havde fundet ind til Stefans Kirken på Nørre-bro.
Deltagerne var Hans Sindberg, Jan Haugsted, Freddy Christensen, Kenneth Ring, Ole
Haag, Martin Bertram, Lilli Lehmann, Paul Bruhn, Ulrik Ibsen, Finn Bech, Ove Jensen
og Hans Appel, der havde taget den lange rejse fra Aarhus til Stefans Kirken (dog ikke
på Vespa, men med IC4 tog) for at hilse på Vespisterne, og være med i den specielle
oplevelse det er, når Vespaerne og de øvrige tohjulere samles på Nørrebro. Endvidere
var der mødt to Vespaer fra Copenhagen Scooter Club, så der i alt var 13 Vespaer på
Kirkepladsen. Som altid, var der ingen problemer med at få Vespasnakken i gang, når der
er ”Møde”, og stemingen var rigtig god. Dog blev det lidt køligt at være ”stationeret” på
den lille plads foran Kirken, før turen til Bakken (Café Jorden Rundt), hvor forreste geled
blev sluppet afsted klokken 19:00, og det tager sin tid at få hele ”tur-kortegen” sat i gang,
så vi kom først afsted mod Bakken ved 19:25 tiden, selv om det anslåede deltager antal
kun var omkring 2500. “Gamle” læsere vil erindre, at antallet af motorcykler, har været
helt oppe på 9000, - mange naturligvis med 2 på.
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Personalet i St. Stefans kirken, kunne ikke, som det ellers har været tilfældet ved flere
” Åbninger og Lukninger” af Bakken, selv være tilstede, og holde kirken og stedets toilet
åbent, hvilket mange savnede, men havde hængt et Banner op, med ønsket om at MC folket og Vespisterne måtte få en GOD TUR.
Traditionen med at ”åbne - og lukke Bakken”, blev startet i 1965, af en lille gruppe
“Læderjakker”, som pressen, på grund af titlen på en amerikanske MC kultfilm, og
deres uregerlige opførsel, havde døbt “De vilde Engle”, ledet af en, nu 62 åring, Bjørn
Andersen. En forårsaften stod gruppen og “hang” med deres engelske motorcykler på
det sædvanlige mødested, en for længst nedrevet Kaffebar på Nørrebrogade 211, dér
hvor Café Castro ligger i dag, da en af gutterne får en idé: “Skal vi ikke tage ud og åbne
Bakken”.
Det blev starten, for det tohjulede folk´s, nu næsten obligatoriske, tradition, at deltage
i. Til at begynde med var køreturen kun for de berygtede “ Vilde Engle”, men ret hurtigt
tilsluttede andre, mere ”almindelige” (hvis vi må bruge det udtryk) motorcyklister sig
turen, og siden da er antallet bare vokset og vokset, år for år.
For Team Vespa Øst’s vedkommende tog det en årrække, før det blev besluttet, at klubben skulle være med i denne traditionsrige begivenhed, som hidtil kun havde været for
Motorcykler. I klubbens annaler, kan den første deltagelse spores 15 år tilbage. Det har
siden været en fast tradition, at klubben deltager i både åbning og lukning af den gamle
forlystelsespark. I de første mange år, så “MC” erne “skævt” til Scooterne, men ved vor
udholdenhed er vi nu fuldt accepteret. Nu er det 50 cc plastic knallerternes tur til at blive
moppet.
8

Bakkens Åbning 2009 blev i vejrmæssig forstand noget af en udfordring, men alle
Team Vespa Vespister, der var med, tog kulde, regn og slud med godt humør. Turen til
Charlottenlund blev en meget våd affære, og for de deltagere, der bruger briller, var det
ind imellem en noget sløret affære, men heldigvis landede vi uskadt på ”Jorden Rundt”
ved
Charlottenlund. Desværre var der andre, der havde fået den samme udmærkede
ide, at krybe indendøre til en kop rygende varm kaffe, alle borde var optaget. Der blev
hurtigt rådslået om et alternativt ”Kaffe og kage” sted, og valget faldt pudsigt nok igen
på Café Jorden Rundt, men denne gang på den ”énæggede tvilingesøstercafé” med
samme navn, der er beliggende ved Svanemøllens Lystbådehavn, og i løbet at relativ
kort tid kæmpede vi os gennem regn og blæst hen til Café Jorden Rundt nr.2. Her var der
heldigvis plads til at huse alle 8 kørende Team Vespa medlemmer, vi fik hængt regntøjet
til tørre og bænket os ved sammenstillede borde.
Regnjakkerne havde bestået ”vandtæt- prøven” undervejs, men lommerne havde åbenbart, på nogen af jakkerne fungeret som tagrender uden afløb, så da vi lidt senere skulle
have regntøjet på igen, og stak hånden i lommen, for at få fat i nøglen til scooteren, var
det næsten, som at få hånden i en fuld håndvask. Under Stumtjenerne, hvor regntøjet
var ”hængt til tørre”, havde der ligefrem samlet sig små ”Furesøer” fra vore regnjakker,
i sandhed en ”fugtig” aften. Der kom skøn varm kaffe og kage på bordene, og vi fik igen
snakken i gang. Freddy, der åbenbart altid er sulten, købte for egen regning, en af de lækre,
Café Jorden Rundt
Durumbolle
med
Laks, “krydret” med
venligt ment Vespa
drilleri. Tiden løb,
og inden vi fik set os
om, blev det tid at
begive sig hjemad.
Mange, herunder en
del hjemmeblivende
ægtefæller, undrer
sig over, hvad det
mon er, der driver,
normalt fornuftige
og velfungerende,
voksne
personer
på deres tohjulede
køretøjer til, at trodse
temperaturer
lige
over frysepunktet,
i slud og regn, til
at køre ind til byen
og stå udendørs i
blæsten, på en åben
gade i 2 timer for i
samlet flok, så tæt som “Sild i tønde”, at køre de ca. 13 km. fra Nørrebro til Bakken ?.
Svaret er ganske enkelt: TRADITION. Anden forklaring er der ikke.
Vi havde igen haft en hyggelig aftentur i selskab med Team Vespa Vespister. En smule
dårligt vejr formår ikke at tage fornøjelsen fra os.
Hyggeligt samvær på ”Café Jorden Rundt”.
Ref. Freddy og Ove
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Vespa Træf
2009
Årets højdepunkt

fra den 12 – 14 juni skal dagen handle
om det vi virkelig brænder for ...

VESPA!

Forårstur på
Vestfyn for alle!
Lørdag d. 16. Maj 2009

Så er det tid til at støve Vespaen af og
komme med på tur i det vestfynske

Vi starter kl. 9.30 på Lyøvej 34,
5466 Asperup med rundstykker,
kaffe og en lille en halsen.

Prisen for denne dag incl. Mad
og drikke er: 100,- pr. voksen og
50,- pr. barn.

Derefter kører vi en tur rundt på
Vest- og Nordfyn med flere stop
undervejs.

Tilmelding til Peter og Trunte på
mail: pln@dbmail.dk eller tlf.
64481979

Frokosten indtages på Gelsted
Kro og dagen rundes af i Skærbæk, hvor vi griller hos Nanna
og Peter.

Sidste frist for tilmelding er den
11. Maj 2009.

Der vil som altid være mulighed for overnatning som årene før.
Prisen er 249 kroner.
Vi vil fremsende mere nøjagtigt information i den nærmeste fremtid,
så sæt et kryds i kalenderen
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Indbydelsen gælder alle Vespa klubber

Vi håber på et stort fremmøde
11

Kan En Vespa sælge bøger?
Ja det spørgsmål kan nok stilles med en vis retfærdighed, men ikke desto mindre blev den
udfordring taget op i efteråret den 14.-16. november 2008 i forbindelse med Bogmessen
i Forum i København.
Under en Vespatur til City i København blev et af Team Vespa’s medlemmer opmærksom
på en kæmpe plakat på Forum bygningens vægflade ud mod Rosenørns Allé, plakatens
motiv bestod af en Vespa plus en stak bøger. Der måtte selvfølgelig nærstuderes og
undersøges. Forums PR afdeling blev kontaktet, og Team Vespa mellemmerne Freddy og
Ove modtog hver et eksemplar af den flotte plakat, godt nok i et noget mindre format
end vægplakaten, men med en lille info om plakat designeren. Efterfølgende blev den
unge og lovende designer, Signe B. Rasmussen, der har ”kreeret” Bogforum-plakaten,
kontaktet, for at høre lidt nærmere om tilblivelsesprocessen. Signe har med denne plakat
vundet en konkurrence blandt eleverne på Kolding Designskole. Den Vespa, der danner
motiv på plakaten, er en ”Vietnam veteran” og er en 125 cc’er fra 1951-1952 så vidt vides,
og er importeret fra det fjerne Østen i samlesæt udgave, og samlet af dens ejer Kristian, i
samarbejde med en af Kristians
kammerater. Dermed har
både Kristian og Signe også
bidraget til at vise endnu en
mulighed, hvor den klassiske
Vespa’s smukke design kan
anvendes i nutidens Danmark.
For Team Vespa medlemmerne Freddy og Ove har
det
givet
anledning
til
nogen
reflektioner
over
emnet ”plakat forståelse”, og
plakatens designer Signe B.
Rasmussen har givet tilladelse
til at Team Vespa ”sætter en
fortolkningsundertekst” til det
oprindelige foto såvel som
selve plakaten, de to fotos
belyser samtidig det flotte
stykke design arbejde, som
Signe har udført.
”Vespisten Kristian har sikkert
gjort ”Mon nummerpladen
var med i stakken?”
en god handel på Bogforum
2008 ”
Ref. Freddy og Ove.
12
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Formand og Redaktør

Søren “Otto” Ottosen
Skådehøjen 5, 8270 Højbjerg
Telefon: 24250134
formand@vespa-klub-aarhus.dk

Nyt fra formanden

Nyt fra formanden

Så er foråret igang!
Blomsterne springer ud, og medlemstallet stiger...
Årets julefrokost blev afholdt den sidste lørdag i Januar, og det blev en fantastisk aften.
Siden februar har vi mødtes hver 14. dag til henholdsvis ”skrueaftener” og klubaftener, så der er virkelig
blevet gået til den.
Flere af medlemmerne har haft totale restaureringsprojekter, og mange har ordnet bremser, tænding osv.
Den 6. april havde vi vores første officielle køretur, og
selvom kulden bed os i hagerne, var det en stolt flok
der kom hjem med samtlige scootere kørende.
Vi glæder os til flere skønne ture i fremtiden.

Nyt fra formanden
Kære Vespa medlemmer
Ja så er det jo ved at være forår igen dejligt, for så er
det tid for rengøring af den 2 hjulede for at få den på
gaden igen.
Så jeg håber at vi får en masse dejlige ture og hyggelig
samvær.
Men jeg vil gerne have at i vil skrive lidt om de ture,
som vi køre så de andre klubber også kan se hvad vi går
og laver i Silkeborg.

Med venlig hilsen
Søren ”Otto” Ottosen, formand, VKA

Kasserer

Bettina Sørensen
Herredsvej 310, 8200 Århus N
Tlf: 86115557
kasser@vespa-klub-aarhus.dk

Teknisk og praktisk
koordinator

Ole Mansfeld,
Vølundsvej 4,1, 8230 Åbyhøj
Tlf: 22306564
olemansfeld@gmail.com

-------Kalender:
4/5 – klubaften med køretur
1/6 – klubaften med køretur
12/6 – træf i Silkeborg
7/8 – træf i Lüneburg

Per Høyer
Vibyvej 69, 8230 Åbyhøj
Tlf: 86755074
per.hoeyer@12move.dk

Menigt medlem

Jørgen Jørgensen
Borgervænget 2, 8600 Silkeborg
tlf. 8682 9508 / 2041 0698
jhhj@mail.dk

Kasserer

Søren H. Jørgensen
Dalvejen 117, 8600 Silkeborg
tlf. 86804067
shornbak@post.cybercity.dk

Sekretær

Finn Nielsen
Gl. Hærkrovej 24, Hvam
8620 Kjellerup
tlf. 8666 7220
ifnielsen@mail.dk

Maj:
07.05. Klubmøde med årets 1 køretur
16.05. Knallertklubbens tur til Himmelbjerget*
30-31. Gråsten Oldtimer træf
Juni:
04.06. Klubmøde ifbm. Træf 2009 :)
05.06. Stumpe marked i Herning
12-13. Vores Træf afholdes

August:
06.08. Klubmøde med Køretur
07.08. 50 års Vespaklub Lüneburg stort jubilæums træf *
( tilmelding skal ske senest den 7 Mai )

Klubmøde

September:
03.09. Klubmøde med Køretur

alm. medlemskab
Familie medlemskab
+ indmeldelsesgebyr
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Klub - Aktiviteter

Armin Dejori,
Ryesgade 21,
8600 silkeborg.
armin_dejori@hotmail.com
Tlf. 2049 1224.

Kontingent

kr. 200,00
kr. 300,00
kr. 50,00

Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen

Juli:
02.07. Klubmøde med Køretur
11.07 Jens planlægger en dejlig køretur, afgang fra
klubhuset kl10:00 *

1. Torsdag i måneden
Nattergalevej 1
Pavillon P4
8600 Silkeborg

Dung Vieng Vu
Agerledet 9, 8260 Viby J
Telefon: 86120942
Mail: dtv@privat.dk

alm. medlemskab
Familie medlemskab
+ indmeldelsesgebyr

Formand

Redaktør

Sekretær

Kontingent

2000

www.vespaklubsilkeborg.dk

Oktober:
01.10. Generalforsamling*
17-18. Stumpemarked i Fredericia
November:
05.11. Hyggeaften
kr. 200,00
kr. 250,00
kr. 50,00

December:
03.12 Julehygge*
15

1982

www.vespa-klub.dk

Formand

Hans P. Sindberg
Bellisbakken 59
3460 Birkerød
Tlf. 4581 7397 / 2349 6836 /
2374 5763
hans.p.sindberg@privat.dk

Kasserer

Finn Wellner Bech
Sprogøvej 21. 4. mf.
2000. Frederiksberg C.
Tlf. 3053 1974
fwb@mst.dk

Webmaster

Jan Haugsted
Olsbæklund 8
2670 Greve
Tlf. 4390 6116
jha@tpradio.dk

Bestyrelsesmedlem

Kenneth Ring
Mortel Allé 15
2791. Dragør
Tlf. 2230 0990
kennethring@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem og
lokalredaktør
Ove Jensen
Høgholtvej 4. 1. tv
2720 Vanløse
Tlf. 3871 6613 / 2248 7180
ovejen@webspeed.dk

Kontingent

Alm medlemskab kr. 200,00
indmeldelsesgebyr kr. 100,00
alm. medlemskab dækker
også husstandsmedlemskab

Nyt fra formanden

Nyt fra formanden

Efter en vel overstået generalforsamling er klubben
godt i gang. Vi fik på generalforsamlingen ny kasserer,
Finn Bech, og nyt bestyrelsesmedlem, Kenneth Ring,
velkommen til begge, og tak til Ole Haag for hans tid
i bestyrelsen. Kenneth vil fremover forsøge, at gøre
med-lemmerne opmærksom på, når der er en aktivitet
i klub-ben, I vil i den forbindelse modtage en SMS eller
e-mail. Det vil også være en god ide jævnligt at gå ind
på vores hjemmeside, der orienterer vor webmaster
om nyheder og ændringer. Der vil komme 4 blade i år,
så der kan ske ændringer, som ikke når med i bladene.
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med ændringer
i turprogrammet Turen 23. aug. er blevet aflyst, men erstattes med en Roskilde Fjord tur 16. august. Bemærk,
for turen til Gavnø, til Stevnsfortet, til Silkeborg træffet
og til Lüneburg Jubilæums træffet, gælder tilmelding,
som er bindende.
Bakken er nu åbnet, så nu er det forår, og så er det med
at komme ud på landevejene på Vespaen, jeg håber,
at også du vil være med på nogen af Team Vespa’s
mange ture. Kontakt bestyrelsen, hvis du har noget i
dit nærområde, du gerne vil vise os.
Mvh. Hans

Så er tiden kommet,hvor Vespaen kan komme ud,at
køre.

Klub - Aktiviteter

(Udpluk)

Søndag d. 17. Maj: Skjoldnæsholm Sporvejsmuseum
Kl. 11:00
Mødested Hedelykke Mejeri.
Søndag d. 7. Juni: Gavnø Autojumble. Kl. 07:00
Mødested Toftegårds Plads.
Tilmelding senest 15. maj til Martin Sørensen.
Tlf: 5631 6875 mail: m2@stofanet.dk
12.-13. 14. Juni: Silkeborg Træf.
Tilmelding senest 15. maj til Ove Jensen.
Tlf: 38716613 mail: ovejen@webspeed.dk
Onsdag d. 1. Juli: Scooterens dag. For alle scootere.
Kl. 18:00 - Mødested Axeltorv overfor Tivoli

Jeg håber det bliver godt vejr så vi kan køre til
generalforsamling i Struer den 10/5.Den 28/2 var Ib
og jeg til generalforsamling i Vespa Klub Danmark.
Det blev afholdt ved SMC biler i Esbjerg.Det var et
nyt bilhus, hvor vi fik en rundvisning inden mødet gik
i gang.

1995
Formand

Elo Kjærgaard Jensen
Kroghsvej 24, 7500 Holstebro
Tlf 97404952 / 40206807
elo@privat.dk

Kasserer

Ingo Andersen
Heimdalsvej 9, 7500 Holstebro
Tlf 97426453
ingo_lydia@andersen.mail.dk

Den 20/3 holdt vi bestyreldes møde ved Lauge, hvor
alverdens Vespa problermer var oppe, at vende inden
vi kom i gang med mødet.
Angådende Fyn rundt vil Kaj og jeg med så, hvis der
er andre der har lyst kan vi arrangere noget med,at
køre sammen. Så ring til Kaj eller Elo.
Min arbejdsgiver har en Vespa Sprint år 1972 til salg
i en fin stand pris 22,000 kr

Med venlig hilsen Elo K. Jensen

Sekretær

Ib Mortensen
Bredgade 34, 7600 Struer
Tlf 97840892
ibelly@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

Svend Kiib
Fabjergvej 25, 7620 Lemvig
Tlf 97822719
svend.kiib@mvb.net

Bestyrelsesmedlem

Lauge Domino
Emilielystvej 72a, 7620 Lemvig
Tlf 97821922 / 40341922

Søndag d.12. Juli: Stevnsfortet.
Kl. 10:00 - Mødested Toftegårds Plads
Tilmelding senest 17. Juni til Martin Sørensen.
Tlf: 5631 6875 mail: m2@stofanet.dk
7.-8.- 9 August: Vespa Club Lüneburg’s
Jubilæums træf
Tilmelding. Hans P. Sindberg. Tlf: 45817397
16

Kontingent

alm. medlemskab

kr. 200,00
17

Nyt fra formanden

Nyt fra formanden

Endelig forår og scooteren skal ud på vejen igen.

Du min Texas, gule rose er min lille hjerteven….
Nej, det er ikke min hustru, men min elskede Vespa jeg
synger om.
I
denne måned kommer den tilbage fra maler. Fra at
være mørkegrøn, bliver den genfødt i en lysegul nuance. Mens dette læses, har jeg været en tur i Thailand.
På hjemrejsen vil flyselskabet nok påstå, at jeg har
overvægt. Det havde jeg måske også på udrejsen –
men overvægten på hjemrejsen består i reservedele til
Vespaen, som skal monteres på det nymalede stel.
Så hvis I en varm sommerdag hører en lyd, som en
Singer symaskine med turbo, så er det mig, der med
gashåndtaget i bund forsøger at køre fra en sværm
mariehøns – de tiltrækkes vist af gule farver 

Vi starter med en god tur lørdag den 16 maj. Vi har
allerede nu fået mange henvendelser om deltagelse.
Så mon ikke vi får de vestfynske veje fyldt op.

1996
Formand

Peter Wulff Nørholm
Overgade 2
7000 Fredericia
tlf. 7620 0250 / 2149 4443
peter.norholm@gmail.com

Der er ved at være et stort fælles kørsel arrangement
klar til Vespa Club.
Lüneburg´s 50 års jubilæumstræf den 7-9 August. Der
bliver ca. 25 scootere fra Danmark som tager turen
derned. Har du interesse i denne tur er du velkommen
til at kontakte mig.
Vil du hellere blive i DK afholder Vespa Klub Silkeborg
også et super træf i år. Det er den 12 – 13. juni.

2000

www.vespa-klub-vestjylland.dk

Formand

Peer Fløjstrup Tanggaard
Willemoesgade 52, 6700 Esbjerg
tlf. 7512 3371 / 2064 4979
vespa@vkv.dk

Kasserer

Kasserer

Peter Wulff Nørholm, Formand
Vespa Klub Fyn

Trunte og Peter Lars Nielsen,
Lyøvej 34, 5466 Asperup
tlf. 64481979
PLN@DBmail.dk

Carlo Ernstsen
Hassellunden 87, 6705 Esbjerg Ø
tlf. 7514 0442, carlo@vkv.dk

Bestyrelsesmedlem

Niels Holgersen
Styrmandsvænget 194
6710 Esbjerg V
Tlf. 7511 7710, niels@vkv.dk

Sekretær/Redakteur

Anni Carlsen
Mosevænget 8, Strib
5500 Middelfart
tlf. 3024 8921
anni-stribonit@stribnet.dk

Revisor

Arne Lauridsen
Norddalsparken 37
6710 Esbjerg V
tlf. 7515 2062, arne@vkv.dk

Suppleant/ Lokalredaktør
Lars Kingo
Liljevej 3, 6705 Esbjerg Ø
tlf. 7514 1328, lars@vkv.dk

Medlemstallet i Vespa Klub Vestjylland er nu 73 medlemmer. Et lidt lavere tal end tidligere. Nogle har solgt
deres Vespa, andre har meldt sig ind i en klub tættere
på bopælen og ganske få har ikke betalt deres kontingent. i lighed med andre år, har bestyrelsen været nødsaget til, at rykke mere end 10 medlemmer for kontingent – yderligere kommentar er vist unødvendig!
Allerede den 6. maj 2009 har VKV sin første fælles tur.
Turen går fra Esbjerg til Vejers. Her skal vi ”besigtige”
Varde Borg, som er en kæmpestor og moderne lejrskole. Rammen for vort træf år 2010. Bagefter går turen
til Blåvand, hvor vi griller og hygger lidt. Læs mere om
arrangementet på vor hjemmeside. Husk tilmelding er
nødvendig.
Hvis du har lyst til at lave en guidet tur i ”DIT” lokalområde, så giv endelig besked. Alle forslag er
velkomne.
VKV har lige været vært ved generalforsamlingen for
Vespa Klub Danmark. Vi havde nogle hyggelige timer sammen med repræsentanter fra de øvrige Vespa
klubber. Der blev flittigt delt ud af erfaringer og fortalt
løgnehistorier.
		
Peer Tanggaard, Formand
Vespa Klub Vestjylland

Kontingent

alm. medlemskab
Familie medlemskab
+ indmeldelsesgebyr

kr. 200,00
kr. 300,00
kr. 0,00

Kontingent

alm. medlemskab
18

kr. 200,00
19

NORDISK VETERAN
– gammel kærlighed ruster ikke

KUNDEFORDELE
• 25% rabat på veterankøretøj nr. 2, hvor der tegnes ansvar
og kaskoforsikring
• Forsikringssummen aftales individuelt efter køretøjets dagsværdi
• Aftale med Dansk Autohjælp (kun for veterankøretøjer)
• Der ydes yderligere rabat, såfremt du er plusKUNDE i Alm. Brand.

Ring og hør nærmere om vores tegningsregler og
kundefordele, eller klik ind på vores hjemmeside:
- et Alm. Brand selskab

www.nordiskveteran.dk

Midtermolen 7· 2100 København Ø
Telefon 70 21 70 75 · Fax 70 21 70 76
E-mail: nordisk@veteranforsikring.dk

WWW.ALMBRAND.DK

ALM. SUND FORNUFT

